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PADRE MANOEL DA NOBREÇA: DUPLICAÇÃO

E RESTAURAÇÃO, DU CUliATÃO A PERU-lDE
O secretario dor> Trann portar, do Kr,!; AÍ^O, Via] í-nr r-. Nnryf
informou ontem que a rodovia Padre Manoel da Nobroga (liT-V.í) , ur.ia
,—

<Vi::;

principais e estratégicas vias de acesso ao litoral Sul paulista, passa
por ampla reformulação para atender ao crescente fluxo do veículos.
As obras abrangem trecho em duplicação, em execução pela Dersa, numa extensão de 20 quilómetros, de Cubatão (via Anchietfi) ate
a curva do S, e o prolongamento do segmento ato Peruíbe, onde o Departa
mento de Estradas do Rodagem - DER - desenvolve serviços de recapeamento e restauração em várias etapas.

Alem da'duplicação, a Dersa implanta vários dispositi vos do obras de arte: uma ponte-viaduto no rio Branco» ura viaduto

nos

trilhos da Fepasa em SamaritS o trevos na curva do S (em fano do cnnclu
são) e outros dois nos acessos a Humaitã c Jardim Rio nranco, já

con-

cluídos. Também faseiS parte do programa da administração Orest.^s

Quer-

cia E;oiti paoaarolaa para pedowtrtsa, (luaa já iniciada:.;, c a runtnurnçao
da alça de acesso ã Imigrantes.
DER: RESTAURAÇÃO
Os trabalhos no trecho sob jurisdição do DER, de 31 qui
_
' 'p
j
lometros, são efettládos em duas Gtap&fí i a primeira se estende por
15
quilómetro^ - partindo do Quilómetro 73 da rodovia - no sentido
guã, onde estão em fase adiantada d áíôcájp&átíénio da pista e a

Mangareforma

do acostamento.

Em uma segunda etapa - sentido Monaaguã-Itanhaém - so'
mando 16 quilómetros, os serviços também acompanham o cronograma 3o DER;
a capa asfãltica deve sor aplicada em ura prazo de trinta dias, enquanto
o acostamento passa por melhorias em toda a extensão, já tjuo oo oncon trava bastante danificado em função do intenso trafego,
A restauração do segmento r\o do DDR facilita o cieis
locamento da população dão regiões abrangidas, li, por se tratar do in terligação com a rodovia Regls Bittencourt, a obra é uma opção do tráfe
go para os veículos do Sul do País que procedem ou se destinam ao Porto
de Santos.
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ACESSOS
O Departamento de Estradas cie Focagem desenvolvo
também

noE5

obras

importantes trechos da f. P- S 5 quo funcionam or-mo .1 cos sós aoí;

municípios do Peruíbe o Mongaguã.
Partindo do quilómetro 136 da rc-dovia 1/adre Manoel

da

Nõbrega, o õrgão da Secretaria iniciou os trabalhos de limpeza de terre
no, numa extensão do 4 quilómetros, onde a SP-55 alcança o centro

de

Poruíbe. Esso acesso, jã contratado, devera ser pavimentado em 5 meses,
a um custo de Cz$ 6 milhões.
Em Mongaguá, altura cio quilómetro 98, o DER conclui
pavimentação de dois quilómetros de via/ que funcionam como acesso
presídio estadual Geraldo de Andrade.
VALERIA IIARTT
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